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Posudok na diplomovú prácu (vedúci)  

Cieľom diplomovej práce bolo preskúmanie možnosti využitia štandardu IEEE 1516 (High Level 

Architecture – HLA) pre pripojenie rozhodovacích mechanizmov umelej inteligencie k virtuálnym 

prostrediam. Zo vzniknutej analýzy mal študent vypracovať návrh middleware využitelného pre tento 

druh prepojenia (i.e. AI rozhodovací mechanizmus ↔ virtuálne prostredie). Súčasťou práce mal byť  

funkčný prototyp. 

Text práce sa dá konceptuálne rozdeliť do šiestich celkov – a) úvod do problematiky (kapitoly 1, 2), b) 

analýza problému (kapitoly 3, 4), c) prezentácia middleware (kapitola 5, 6), d) popis integrácie  

prototypu (kapitola  7, 8, 9), e) vyhodnotenie testov (kapitola 10), a f) záver práce a technické dataily 

(kapitola 11, 12, appendixy). Text práce je písaný pochopiteľnou a čitateľnou angličtinou bez 

výrazných gramatických chýb. Autorov písomný prejav je zrozumiteľný, no práca by si zaslúžila ešte 

zopár prečítaní na zahladenie drobných nedostatkov. 

Úvod do problematiky autor zvládol v dostatočnej miere, problematiku HLA (ktorá je značne zložitá 

a neprehľadná) prezentoval pochopiteľnou formou. Autor tak prezentoval svoju schopnosť pochopiť 

rozsiahlu normu IEEE 1516, ako aj príbuznú literatúru. 

Autor v práci analyzoval problematiku dostatočne, i keď kapitola 3 by mohla byť rozsiahlejšia pre 

lepšie pochopenie riešenia. V kapitole 4 sa autor zameral na vlastnú architektúru kde prezentoval 

myšlienky a postupy, ktoré viedli k vzniku HLAProxy middleware. V oblasti analýzy študent 

prezentoval dobrú schopnosť analyzovať problém a navrhnúť v dôsledku odpozorovaných problémov 

kvalitný a funkčný softwarový návrh. V tejto kapitole autor tiež prezentoval schopnosť analyzovať 

a využiť existujúce technológie a zaintegrovať ich do vznikajúceho návrhu. 

V kapitole 5 a 6 študent prezentuje architektúru, ktorú navrhol pre HLAProxy. Prezentovaná 

architekúra je funkčná, modulárna a dobre prezentovaná. Samotná kapitola 5 by si zaslúžila 

vzhľadom na objem práce rozšíriť a rozdeliť do viacerých kapitol. V nasledujúcich kapitolách autor 

prezentuje herné prostredia, ktoré vo svojej práci zohľadnil a prezentuje netriviálne zistenia ohľadom 

ich fungovania a možnosti integrácie. Treba podotknúť, že táto časť práce predstavuje netriviálny 

objem práce, vzhľadom na uzavretosť a nízku úroveň dokumentácie kódu. Nutnosť reverzného 

inžinierstva  v niektorých prípadoch by vystačila na väčšiu bakalársku prácu. 

Kapitola 8 a 9 sa venujú integrácii HLAProxy s jednotlivými enginmi. Tieto kapitoly by si zaslúžili 

rozšíriť. V kapitole 10 sa  autor venuje vyhodnoteniu výkonu internej databázi. Prezentuje tu 

jednotlivé merania pre vopred stanovené scenáre. Táto kapitola v rozumnej miere ukazuje výkon 

HLAProxy. 



Samotná práca je vypracovaná kvalitne. Middleware – HLAProxy, ktorý študent vypracoval je 

aktuálne jediný svojho druhu a práca má publikačný potenciál. Kód middleware je kvalitný a študent 

prezentoval schopnosť pracovať s cudzím kódom a vymyslel netriviálne riešenia – napr. automatické 

generovanie kód HLAProxy na základe špecifikácie FOM, interný databázový modul, plugin manager. 

V prototype študent prezentoval použitelnosť svojho riešenia pre prepojenie s dvoma rôznymi 

hernými enginmi (Source Engine, CryEngine) na dvoch rôznych platformách (Windows XP32bit, Linux 

64bit). 

Vzhľadom k vyššie uvedeným dôvodom považujem prácu za dostatočnú a odporúčam ju k obhájeniu. 
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